
Spelar Tyrone FIA med 
knuff och då med Ales 
bästa för ögonen? I 

såväl ledare som artiklar 
i Alekuriren redovisar 

Per-Anders Klöversjö 
klarläggande av det politiska 
läget i Ale.Det står helt klart 
att Alliansen enbart kan 
behålla styret i kommunen 
med Sverigedemokraternas 
hjälp. Inte ens om valets sto-
ra förlorare, Aledemokrater-
na, ansluter sig får Alliansen 
majoritet.

FIA:s roll är väl värd att 
fundera över. Av för fl ertalet 

okänd anledning har Tyrone 
Hansson kastat sin ideologi 
över bord och i något av en 
personlig vendetta överger 
han sitt gamla parti. Visst vi 
som följt Tyrone under åren 
har ju funnit honom då och 
då egensinnig, men vad är 
detta?

Som gammal fackfören-
ingsman vet han ju att skilja 
på ideologi och på de som 

valts att leda partiet.
Ideologi är strömfåran 

i vilket fartyget färdas och 
med detta har han ju gjort i 
många år. Om man inte är 
nöjd med besättningen så 
skall den i vederbörlig ord-
ning avmönstras. Inte börjar 
man borra i fartyget för att 
sänka det?

Kan FIA stödja Alliansen 
och medverka till borgerlig 

styrning i Ale om detta sker 
med Sverigedemokrater-
nas hjälp? En sådan hjälp 
kommer inte att bli gratis. 
Det troliga blir ju krav på 
ordförandeposter för såväl 
Aledemokraterna och Sveri-
gedemokraterna?

Inför det kommande 
valet av kommunstyrelsens 
ordförande räcker det med 
att Alliansen inklusive FIA 

lägger ned sina röster för att 
säkra ordförandeposterna 
åt vänstermajoriteten och 
kan med gott samvete gå i 
opposition.

Om nu inte den borgerli-
ga delen av Alliansen förmår 
sig att lägga ned sina röster 
enligt gammal praxis så kan 
ju FIA göra det. Gör det!

Lennart Stéen
Älvängen

Under valprocessen 
var och är vi noga 
med att kommu-

nicera vad vi står för – våra 
ledord är Samverkan, 
Utveckling och Ansvar.

För att samverka 
behöver vi genom möten 
veta vad andra partiers 
representanter står för och 
det har vi gjort – inklusive 
träffat Sverigedemokra-
terna.

Vi tror inte på att stänga 
någon ute från den poli-
tiska agendan, demokratin 
ska respekteras.

Man behöver inte dela 
deras partilinjes offi ciella 
åsikter, personerna som 
representerar ett parti har 
inte exakt samma åsikt och 
på det kommunala planet 
betyder detta extra mycket. 
Personkännedom kan inte 
nog underskattas, därför 
vägde vi till exempel in 
ledarskapet bland kommu-
nalråden utöver politikens 
innehåll när vi bestämde 
vem vi vill stödja.

Att lyssna och diskutera 
innebär inte att samarbeta.

Vi tror av ovanstående 
skäl att utveckling sker bäst 
och snabbast ju större upp-
slutning ett förslag har – av 
det skälet tänker vi stödja 
bra förslag, oavsett vem 
som lägger fram dessa. Det 
innebär att det inte alltid 
är den parlamentariska 
majoritetens förslag som vi 
kommer att stödja.

Vi tar ansvar för våra 
två mandat genom att 
stödja bra idéer, oavsett 
politiks härkomst – det 
tror vi gynnar Ales utveck-
ling på såväl kort som lång 
sikt. 

Samtidigt vill vi passa på 
att tacka alla som röstade 
på oss i valet – utan er vore 
inte vårt engagemang och 
påverkan möjlig.

Ronny Eriksson
Framtid i Ale

Framtid i
Ale håller 
sina löften

Först och främst! Det 
handlar inte enbart 
om mig i framtid i 

Ale. Bortse från hur jag ser 
ut i dina ögon. Fia består av 
alla möjliga bakgrunder och 
färger som förenats för Ales 
bästa. 

Vilka frågor i Ale handlar 
om ren ideologi? Vad är 
höger och vänster i Ale? Alla 
partier ligger nära varandra 
och budgetarna skiljer så 
lite så att Mikael Berglund 
kunde ro iland Ale efter att 
sverigedemokraterna röstat 
på den rödgröna budgeten 
2011. 

För att kunna lyssna på 
goda ideer oavsett härkomst 

så är det viktigt att vi kunde 
få platser i nämnder. Vi 
tittade omgående på lämplig 
gruppering. Fia valde 
ledarskapet och var vi kände 
att vi kunde få ut mest av 
samverkan. När det handlar 
om var man kan få ut mest 
så är känslan av gott humör 
och kamratskap viktigt. 
Inte knivhugg i ryggen och 
nedsättande skvaller om 
ledningen. 

Eftersom du ifrågasätter 
hur jag tänkte så återger jag 
min upplevelse från det att 
Framtid i Ale bildades:

Från första dagen som 
Fia såg dagens ljus har det 
levererats diverse lågvatten-

märken i form av ord, sms, 
inlägg på sociala medier osv. 
I valspurten vittnade andra 
partier om nedsättande 
kommentarer från de röda. 
Jag antog att valdagen skulle 
innebära att luften åter blev 
syresatt. Det blev den i tre 
dagar. Torsdagen efter valet 
fi ck jag två skarpa påminnel-
ser där det med all önskvärd 
tydlighet framkom: Framtid 
i Ale var inte önskvärda i en 
röd gruppering!! Lämnar så-
klart inte ut några namn här 
men slå gärna en signal så 
får du veta mer. Det negativa 
ledarskapet inbjuder till att 
se ner på andra och det leder 
aldrig till något gott, tonen 

i din insändare understryker 
det! 

Du ber oss lägga ner 
rösterna för att på det viset 
gå emot oss själva och vårt 
val. Om det ena laget inte 
presterar bra nog så ber du 
om en läggmatch. Mitt i allt 
detta spökar SD. Var du fått 
information ifrån om att 
SD ska ha ordförandeposter 
har jag ingen aning om. Fia 
samarbetar inte nånstans 
med SD. Inte heller den 
gruppering vi valt. När 
sverigedemokraterna röstade 
med den S-märkta sidan om 
budget och verksamhet 2011 
så uttalade sig Paula Örn i 
Alekuriren och slog fast att 

hon minsann inte tänkte 
be om ursäkt för att SD 
röstade med henne. Håller 
helt med Paula där. Varför 
skulle hon göra det? Röstar 
SD på Berglund vad det lider 
behöver inte heller han be 
om ursäkt. Framtid i Ale har 
fått stöd för våra ideer om 
trygghet, föreningsliv och 
byggnation inom alliansen. 
Vi ser fram emot att lyssna 
på goda ideer från alla håll. 

Tyrone Hansson
Framtid i Ale - en knuff framåt

Är det sant? Hur skall 
det gå nu?

Dessa frågor har va-
rit relevanta i fl era samman-
hang de senaste veckorna och 
nu är frågorna i högsta grad 
involverade i Ales framtid och 
den rådande politiska röran. 
Frågor som nu ställs med ett 
förskräckt tonfall.

Inför valet fanns det för 
mig två naturliga vägar att gå. 
Valet stod mellan den ledande 
Alliansen med samarbetspart-
ners mot Socialdemokraterna 
och dess samarbetspartners. 
Båda lagen hade lagt fram sin 
genomtänkta och ibland min-
dre genomtänkta politik. Det 
sköna var ändå att det fanns 
två riktningar och ett val för 
mig som väljare. Att blanda in 
det främlingsfi entliga partiet 
SD fanns inte i min värld och 
alla partier hade tagit kraftigt 
motstånd från detta parti 
– De skulle absolut inte sam-

arbeta! Skönt tänkte jag och 
gick stolt till vallokalen för att 
genomföra min demokratiska 
rättighet, att rösta.

Som jag förstår och tolkar 
resultatet från valet i Ale har 
de rödgröna partierna kört 
om den sittande Alliansen. 
Jag läste en siffra ur förra 
veckans tidning om 46 % 
till de rödgröna mot 36 % 
till Alliansen. En ganska klar 
markering från kommunens 
röstberättigade invånare. På 
Sverigenivå gjorde Reinfeldt 
en snabb sorti och förklarade 
sig besegrad. Han avgick och 
Alliansen la ner sina röster i 
statsministervalet för att inte 
ge SD infl ytande. Det spelar 
ingen roll vilket av de tradi-
tionella partierna man är an-
hängare till, alla respekterar 
en herre som Reinfeldt som 
accepterar en förlust utan att 
försöka strida. Han står upp 
och försöker göra det rätta 

för Sverige och överlämnar 
taktpinnen till Stefan Löfvén 
som får fortsätta göra Sverige 
till ett bra och fungerande 
land.

Borde inte Alliansen i Ale 
resonera på samma sätt? 

Vill exempelvis m oderater, 
folkpartister och centerpartis-
ter samarbeta med SD i Ale 
kommun? Kan ni på allvar 
ta hjälp och stöd från ett 
främlingsfi entligt parti som 
SD? Detta parti som anser 
att det fi nns olika värde på 
människor.

I media läser jag att Mi-
kael Berglund (M) inte har 
”diskuterat frågan” med sitt 
parti. Frågan hur Moderater-
na agerar om Mikaels namn 
föreslås som ordförande i 
kommunen där de kommer 
få stöd av SD.  I så fall vill jag 
hjälpa er lite längs vägen. Att 
ta stöd av SD är en ickefråga, 
det fi nns inget att diskutera. 

Ni kan moraliskt inte ta hjälp 
av detta parti. De väljare som 
har röstat på Alliansen har 
gjort detta för att göra Ale 
bättre. Men de har inte röstat 
på en Allians som skall stödjas 
av SD och föra en främlings-
fi entlig politik. Många väljare 
som går till valurnan hoppas 
på att deras röst blir hörd. 
De önskar att politikerna 
respekterar valresultatet och 
de kräver att alla politiker 
tar sitt ansvar även om man 
”förlorar”. 

Ta nu det politiska ansva-
ret och prata över block-
gränserna och se till att få en 
stabil politisk lösning där de 
rödgröna med Paula Örn (S) 
och gänget nu får chansen att 
göra det som majoriteten vill 
– Att fortsätta utveckla Ale.

   Jag själv är ganska ny-
infl yttad i Ale kommun. Jag 
tillsammans med min familj 
trivs bra. Vi lockades hit med 

hjälp av natur, sjöar, golfbana 
och en bra pendelväg till 
Göteborg. Vi har alltid pratat 
gott om ”vår nya kommun”. 
Efter den senaste veckans 
rykten tvekar jag dock. Hur 
skall jag kunna prata mig 
varm för en kommun som 
är på väg, bland den första 
i landet, att ge vika för ett 
främlingsfi entligt parti? Att 
låta dessa få makt att styra. 
Skall Ale lyckas med att locka 
hit nya invånare är en bra 
start att verkligen bestäm-
ma sig för en bred politisk 
överenskommelse. Jag vill bo 
i en kommun där det fi nns 
harmoni och framtidstro. Jag 
vill bo i en kommun som jag 
kan sprida positiva omdömen 
om. Låt mig inte få ompröva 
mitt omdöme om Ale.

Så Mikael Berglund, hur 
skall det gå?

Oroad väljare
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”Att ta stöd av SD är en ickefråga”

Vänster och höger i Ale - vad är det?

Spelar Tyrone Hansson FIA med knuff?

Alla är vi olika. Vissa vill resa på dagen och andra på natten. 

Du som resenär har olika önskemål och vi gör allt vi kan för 

att tillgodose dessa.  Res med Finnlines mellan Malmö och

Travemünde precis när det passar dig!

Dagdrömmarpaketet
Bil, upp till 5 personer 495 kr

Nattugglapaket
Bil, upp till 4 personer inkl. hytt  1485 kr

Fantastiskt erbjudande för Dig 
som ska söderut

BIL + 5 PERSfr. 495:-
Erbjudandet gäller fram till 31.10.2014. För dagavgång gäller erbjudandet för upp till 5 personer. 

Vid kvälls/nattavgång ingår hytt för max. 4 personer . Gäller endast för nya bokningar. Begränsat 

antal bokningar. Om paketen är slutsålda, gäller ordinarie priser. Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter. Betalning skall ske 

direkt efter bokning. Erbjudandet gäller även för grupper. Ändringar eller avbokningar är inte möjliga. Inga pengar ges tillbaka vid 

avbokning . De allmänna transportvillkoren för Finnlines gäller. Kan komma att ändras.

WWW.FINNLINES.COM
0771–340 900

Bokningskod: DREAM

Replik Tyrone Hansson:


